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บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR ไมต่อ้งน ัง่รถไกล ! 

ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครือ่ง ไป-กลบั และ น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ถา่ยรปูที ่MEIJO PARK ศาลเจา้โอสคึนันง 

ทาคายามา่จนิยะ ซนัมาชซูิจ ิหมูบ่า้นมรดกโลก..ชริาคาวาโกะ 

ชมความสวยงามของซากรุะ CHERRY BLOSSOM  

ชอปป้ิงยา่น SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ  

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยันกับทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่  สวนสาธารณะ MEIJO 

PARK-AEON NAGOYA  

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
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07.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่

SL310 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสายการบนิเป็นผู้

ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั  

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

น าท่านเดนิทางสู ่MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะทีว่วิดา้นหลังจะเป็นปราสาทนาโกยา่ แวะใหท้า่นถ่ายรูปเพื่อ

เป็นที่ระลกึ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ AEON NAGOYA เพื่อใหท้่านไดช้อปป้ิงและรับประทานอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  ชมซากรุะยา่น Gujo Hachiman-เมอืงทาคายามา่-ทาคายามา่จนิยะ ซนัมาชซูิจ-ิหมูบ่า้นชริาคา

วาโกะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสัมผัสความสวยงามของดอกซากรุะ ตัง้แตวั่นที ่21 ม.ีค.62 เป็นตน้ไปเป็นชว่งเทศกาลซากรุะบาน CHEERY 

BLOSSOM จะน าท่านเดนิทางไปชมซากุระทีม่ีความสวยงามในย่าน GUJO HACHIMAN ใหท้่านได ้CHECK IN 

และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึอวดเพือ่นๆลงโซเชยีว 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีซ่ากรุะยังไมบ่าน หรอืร่วงแลว้ ซึง่ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถ

คาดการณ์ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม โดยจะน าทา่นเดนิทางสูต่ลาดเชา้ทาคายามา่ เชน่กนั โดย

ตลาดเชา้ทาคายามา่(Morning Markets) เรยีกไดว้า่เป็นส ิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มายังเมอืงทาคายามา่ เพราะ

บรรยากาศการคา้ขายของทีน่ี่จะแตกตา่งจากเมอืงใหญ่ๆมากทเีดยีว ดว้ยความเป็นเมอืงทียั่งคงความเป็นชนบทอยู่

มากท าใหแ้ลดเูป็นกนัเองมากกวา่ แถมราคายังกนัเองกวา่ไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ โดยตลาดเชา้ของเมอืงนี้จะมดีว้ยกัน 

2 แหง่ คอื ตลาดจนิยะเมะ(Jinya-mae Market) ตัง้อยูห่นา้อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) และตลาด

มยิางาวะ(Miyagawa Market)ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ามยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่ (Miyagawa River) สนิคา้ที่

จ าหน่ายในตลาดสว่นใหญ่เป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้

เป็นตน้ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่าคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูและชมดา้น

นอก) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 

176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนั

มาจซิจู ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุ

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ 

“กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้ชมงานประดบัไฟสดุอลงัการของญีปุ่่ น Nabanano sato Illumination ช าระ

เพิม่ทา่นละ 2500 เยน (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

โดย Nabana No Sato (なばなの里) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไมซ้ ึง่ตัง้อยูใ่น Nagashima Resort เมอืงคุวานะ 

(Kuwana) ของจังหวัดมเิอะ (Mie) ในภมูภิาคคันไซ (Kansai) นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางมาไดอ้ยา่งสะดวกจาก

เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของคนทีม่าเทีย่วเมอืงนาโกยา่การเดนิทาง

มา Nabana No Sato จากนาโกยา่ 

 น่ังรถบัสจาก Meitetsu Bus Center (อยูใ่กลก้ับสถานี Nagoya) มาลงทีป้่าย Nabana No Sato (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี 

 น่ังรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงทีส่ถานี Nagashima (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี และตอ่

รถบัสมาลงที ่Nabana No Sato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

 

 

 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-nabana-no-sato/
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วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ แบบเต็มวนั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นสามารถท่องเทีย่วในตัวเมอืงนาโกยา่ไดต้ามอัธยาศัย หัวหนา้ทัวร์สามารถใหค้ าแนะน าตามความตอ้งการของ

ทา่นได ้โดยมรีถไฟใตด้นิและการขนสง่มวลชนตา่งๆ อันสะดวกสบายและไมยุ่ง่ยาก (ไมม่บีสับรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนาโกยา่ 

 ปราสาทนาโกยา่: เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของนาโกยา่ มคีวามสวยงามแบบโบราณในสมัยเอโดะ ถงึแมอ้าจจะถกูท าลาย

ไปแลว้บา้งแตท่างญีปุ่่ นก็ไดซ้อ่มแซมทียั่งคงความโบราณไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว ปราสาทแหง่นีล้อ้มรอบไปดว้ยความสวยงาม

ธรรมชาต ิร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้ 

 สวนชโิรโทร ิเทอเิอ็น: เป็นสวนแบบศลิปะของญีปุ่่ น ซึง่เป็นสวนญีปุ่่ นแท ้ๆ  มพีืน้ทีก่วา้งขวาง ความพเิศษของสวนทีน่ี่

นอกจากเรือ่งความสวยงามการจัดสวนแลว้ ผูท้ีเ่ขา้มาเดนิเลน่ในสวนสามารถเดนิเลน่บนกอ้นหนิในสระน ้าไดอ้กีดว้ย 
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 พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่: พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่ (Nagoya City Science Museum) โดด

เดน่ดว้ยรูปทรงของอาคารภายนอกทีอ่อกแบบคลา้ยลกูโลก ภายในเป็นทอ้งฟ้าจ าลองทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ดว้ยเสน้

ผ่านศนูยก์ลาง 35 เมตร สามารถชมทอ้งฟ้าทีเ่ต็มไปดว้ยดวงดาวจากสกรนีขนาดยักษ์อยา่งสมจรงิ และยังมหีอ้งทีม่อีณุหภมู ิ

ลดต า่ถงึลบ 30 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถชมแสงออโรร่าได ้สถานทีแ่หง่นี้จะมอบความสนุกสนานและความตืน่เตน้จาก

หลักการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตรใ์หเ้ขา้กับชวีติประจ าวัน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในความสัมพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยี

ทางวทิยาศาสตรแ์ละมนุษยเ์พิม่ข ึน้ดว้ย 

 

 

 

 

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทา่เรอืนาโงยา่: เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ. 1992 ทีบ่รเิวณทา่เรอืนาโกยา่ ภายในจัดแสดงชวีติของ

สัตวโ์ลกใตน้ ้า โดยแบง่ออกเป็น 2 อาคารหลัก คอือาคารฝ่ังทศิใตจ้ะจัดแสดงในคอนเซ็ปตก์ารเดนิทางสูท่ะเลแอนตารค์ตคิ (A 

Journey to the Antarctic) ทีจ่ะไดพ้บกับแท็งกน์ ้าคโุรชโิอะ (Kuroshio Tank) สัตวน์ ้าทะเลลกึ ประการังสสีนังดงาม และสตัว์

ในเขตหนาวอยา่ง นกเพนกวนิ ทีต่กึฝ่ังทศิเหนอืจะจัดแสดงภายใตค้อนเซ็ปต ์การเดนิทางตลอด 3.5 พันลา้นปี สตัวท์ีห่วนคนืสู่

ทะเล อาทเิชน่ ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลกูา้ รวมถงึปลาโลมาในเขตทะเลญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 สวนสตัวแ์ละสวนพฤษศาสตรฮ์กิาชยิามะ: เป็นการผสมผสานทีล่งตัวมากๆ ส าหรับทีน่ี่เพราะมทัีง้สวนสตัวแ์ละสวน

พฤกษาศาสตร ์ทีไ่วใ้หเ้ดนิเลน่ชมความน่ารักของสัตวแ์ละศกึษาพันธุไ์มไ้ดด้ว้ยเชน่กัน ทีน่ี่มสีัตวก์วา่ 500 ชนดิเลยอกีทัง้ยัง

มพัีนธุไ์มม้ากถงึ 7,000 กวา่ชนดิ คอืมคีวามอลังการมาก นอกจากการเดนิชมสัตวแ์ละพันธุไ์มน้านาพันธแ์ลว้ทีน่ี่ยังมกีจิกรรม

ใหเ้ราไดท้ าดว้ย เชน่การใหอ้าหารสัตว ์หากใครไดม้าเทีย่วนาโกยา่ลองใสท่ีน่ีล่งไปในลสิตข์องคณุดว้ยไดเ้ลยเพราะมันสรา้ง

ความเพลดิเพลนิใหไ้ดท้ัง้วันจรงิๆ 

 JR Central Towers: เป็นอาคารทีส่วยงามและมคีวามฮปิมากๆ ในเมอืงนาโกยา่ มคีวามสงูถงึ 30 ชัน้ สายชอ้ปป้ิงเลฟิ

มากเพราะนอกจากตัวตกึดา้นนอกสวยแลว้ยังเป็นหา้งสรรพสนิคา้ดว้ย ทัง้แฟชัน่ แบรนดเ์นม แบรนดโ์ลคอล รา้นกาแฟ 

รา้นอาหารมากมาย อกีทัง้ดา้นบนยังสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆ ของเมอืงนาโกยา่ไดอ้กีดว้ยเรยีกไดว้า่มาเทีย่วทีน่ี่ไดท้ัง้กนิ

และชอ้ปของฝากไดอ้กีดว้ย 



 

PJP053-SL PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO SAKURA BLOSSOM 4D3N  

 Oasis 21: เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงนาโกยา่ทีนั่กทอ่งเทีย่วชอบมาถ่ายรูปเลน่เชน่กัน ดว้ยรูปทรงทีส่วยงามและเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิง ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วสว่นมากชอบแวะมาชมความสวยงามและไดช้อ้ปป้ิงไปพรอ้มๆ กัน ทีน่ี่คณุจะไดส้นุกกับ

การชอ้ปป้ิงอัพเดตแฟชัน่ของญีปุ่่ นในแบบทีไ่มใ่ชส่ไตลโ์ตเกยีวและรา้นอาหารอกีเพยีบใหนั้กกนิไดต้ามไปอิม่อร่อยกัน 

 ปราสาทอนิุยามะ: เป็นอกีหนึง่ปราสาททีห่า้มพลาดลองจากปราสาทนาโกยา่เลย ส าหรับปราสาทอนุิยามะ มคีวามสวยงาม 

สงบ และเหมาะกับคนชอบถ่ายรูปเพราะปราสาทแหง่นี้รายลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม และตัวปราสาทเองกส็วยงาม

เป็นอยา่งมาก มคีวามเกา่แกอ่ายกุวา่ 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศลิปะดัง้เดมิแบบญีปุ่่ นหากใครชอบศลิปะแบบโบราณหา้ม

พลาดทีน่ี่เดด็ขาด 

 พพิธิภณัฑข์อง Central JR: พพิธิภัณฑร์ถไฟทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 3 ของญีปุ่่ นเลยนะ หลายๆ คนรูว้า่ญีปุ่่ นเขาเจง๋เรือ่งของ

รถไฟใชไ่หม ดงันัน้เราเลยอยา่พลาดทีจ่ะไปชมความเจง๋ของเขาเด็ดขาด ทีน่ีม่รีถไฟใหเ้ราไดร้อ้งวา้วเพยีบเลย ตัง้แตร่ถไฟ

ในอดตี ทัง้ รถจักรไอน ้า จนมาถงึรถไฟความเร็วสงูในปัจจบัุน และ บรเิวณสถานรีถไฟนาโกยา่ อนัประกอบดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้ยักษ์ใหญ่มคีรบทกุแบรนดเ์นม อยา่งทาคาชมิายะ หรอืรา้นขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนคิส ์ชือ่ดงัอยา่ง บิ๊ก คาเม

ร่า หรอืถนนสายอาหารขึน้ชือ่ ทีอ่ยูก่ลางสถานีไดร้วบรวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงมารวมไวม้ากมายไมว่า่จะเป็นราเมนชือ่

ดัง ไกท่อดชือ่ดัง ขา้วหนา้ปลาไหลอนัเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิน่นี้ เป็นตน้  

** อาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

พกัทีโ่รงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

  

วนัที ่4 วดัโอสคึนันง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบนิชุบุเซ็นแทรเ์มอืงนาโกยา่-สนามบนิดอน

เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็น

วัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวัีดบันโชจ ิซึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็น

ประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของยา่นโอส ึโอสเึป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม ่และยัง

เป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิ็นยิมมาเยีย่มชมเชน่กนั  
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 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัยและน าทา่นปิดทา้ยละลายเงนิ

เยนที ่NAGASHIMA OUTLET เพื่อใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย สนิคา้ทีน่ี่จ าหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 

70% จากราคาปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

17.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

เดนิทางทา่นเดยีว/ 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

21-24 มนีาคม 2562  24,999 7,000 8,900 

22-25 มนีาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

24-27 มนีาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

25-28 มนีาคม 2562 26,999 7,000 8,900 

28-31 มนีาคม 2562 26,999 7,000 8,900 

29-01 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

31-03 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

01-04 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

04-07 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

05-08 เมษายน 2562 28,999 7,000 8,900 

07-10 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

08-11 เมษายน 2562 28,999 7,000 8,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม 

 (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี    ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่

ความพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะ

สายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดี

คนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น

สดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

อบัุตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการ

มคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 



 

PJP053-SL PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO SAKURA BLOSSOM 4D3N  

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน

สทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง 

สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัสน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ

คนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเชค็เรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ย

ตนเอง และหากมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั้นๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็น

ความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจ

คนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นให ้

อยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทาง

ฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  กรณทีีท่า่นไมผ่่านดา่นตรวจคนออก หรอื 

เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


